
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 4.oktobra do 11.oktobra 2020 
  

27. 
NAVADNA 
NEDELJA  

 

 4.oktober 
 

Rožnovenska 
nedelja    

8.00 
 

8.00 
 
 

9.30 
 

9.30 
 

11.00 
 

11.30 

Č – † FRANČEK in JOŽICA KOSTANJEVEC 
      † FRANCI EPŠEK – 22.obl. 
ŠT – † VINCENC KOŠUTNIK  
        † IVAN MERC  
        † FRANC KAC - r  
ŠP – ŽIVI in RAJNI PRVE ROŽE rožnega venca   
         † AVGUST POBERŽNIK in HELENA   
D – zahvalna nedelja: † ALOJZIJ -9.obl. in PAVLA BERTONCELJ 
                                    V ZAHVALO ZA VSE PREJETE DOBROTE v TEM LETU           
L – † MATEVŽ in POLDIKA KRESNIK 
      † FRANC KNEZ, MATEVŽ ZALESNIK in SOR.  
Urban – † ŠTEFANIJA MATIČKO                 

 

  Ponedeljek 
5.oktober 

 Faustina,red.   

 

18.00
18.30 

TEDEN ZA ŽIVLJENJE 

Č – † FRANCI EPŠEK – 22.obl.    
D – † MARIJA OCVIRK                        

Torek   
6.oktober 

Bruno, red.  

 9.00 
18.00 
18.30 

DSČ – † IVAN in ANTONIJA KREMZER 
Č – † FRANC KNEZ, MATEVŽ ZALESNIK in SOR.     
D – † BARICA AMBROŽ – r.d-99            

Sreda   
7.oktober 

Rožnoven. MB     

7.30 
18.00  

D –  VERNE DUŠE   
Č – † DOROTEJA STOPORKO    
     

Četrtek   
8.oktober 

    

18.00 
18.30 

Č – † ADOLF KREVH        
D – † VIKTOR LAZNIK                           

Petek   
  9.oktober 

Sara Ambraham  

9.00 
17.00 
18.30 

Križ – ZA ZDRAVJE NA DUŠI in TELESU    
L – † IVAN GLINIK     
D – † MARIJA ŠIMON                

Sobota   
  10.oktober 

   

10.00
17.00  
18.30 

Č –  † starši FRANCKA, MAKS in brat MAKSI KOTNIK in SOR. 
ŠT – † VIDA – 5.obl. in ANTON KONEČNIK   
D – nedeljska večerna maša: † BLAŽ, DRAGO VOLŠAK ter MIRKO  
                                                        HERMAN   

  
28. 

NAVADNA 
NEDELJA  

 

11.oktober 
 

    Sklep Tedna 
za življenje 

8.00 
8.00 
9.30 

 
 

9.30 
11.00 
11.00 

Č – † DOROTEJA STOPORKO        
ŠP – † ŠTEFAN BREZNIK  
ŠT –  †  HELENA in FORTUNAT POPLAS - r    
         † ŠTAHER HELENA – obl. in JOŽE 
        † DRAGO VINŠEK        
D – † IVICA VOLIĆ             
L – † LEOPOLDINA in FRANC HRIBERNIK  
Ojstrica – zahvalna nedelja: † JOŽEF VAJKSLER – 30.dan                  

         DUHOVNI PREBLISK: 
V številne življenjske zgradbe Jezus iz 

Nazareta s svojim naukom in pričevanjem ni 

več vzidan. Številni zidarji ga ne želijo 

vzidati v zgradbo svojega življenja, čeprav je 

Kristus vogelni kamen, ki drži celotno 

zgradbo v ravnotežju. 

   Vprašajmo se, kakšno mesto ima 

Kristus v naši življenjski zgradbi? Ali je še 

vogelni kamen, ali pa zanj nimamo več 

mesta?                                                                                                                
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 27. N E D E L J A  MED LETOM 
Jezus jim je rekel:  

»Ali niste nikoli  
brali v Pismih:  

›Kamen, ki so ga  
zidarji zavrgli,  

je postal vogelni kamen.  
Gospod je to narédil in  

čudovito je v naših očeh.‹  
Zato vam pravim:  
vzelo se vam bo  
Božje kraljestvo  
in dalo ljudstvu,  
ki bo obrodilo  

njegove sadove.«  
(Mt 21,42–43) 

  

 

 Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, 
kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je 
čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, 
kar je količkaj krepostno in 
hvalevredno, vse to imejte v mislih. 
(Flp 4,8) 
 

 
 

 

Včeraj je bila cerkev polna, tako polna, 
da klopi in stolov ni bilo dovolj za vse. 
Pri blagoslovu na koncu maše sem 
pomislil: »Če bi se vsi ti mladi, otroci, 
možje, žene, starejši in ta duhovnik iz 
cerkve vrnili v svoje hiše, stanovanjske 
bloke, na ulice, v službe, v bifeje, na 
avtobuse z odločno mislijo, da bodo 
delali vse, kar je dobro, lepo, pravično, 
hvalevredno, kaj bi se zgodilo? 
Gospod, naš konec dežele bi se kar 
naenkrat spremenil, kakor tisti cvetovi, 
ki se odprejo v trenutku, ko jih obsije 
sončni žarek.« 
Nato sem pomislil na vse cerkve po 
naši domovini in po svetu, najbrž ravno 
tako polne kakor naša. Mislil sem si: 
»Če bi vsi kristjani šli iz vseh cerkva s 
trdim sklepom, da bodo delali vse tisto, 
kar je dobro, lepo, ljubeznivo …, kaj bi 
se zgodilo? Ves svet bi se naenkrat 
spremenil.« 
Gospod, mi pa zdaj odhajamo iz 
cerkve in zgodilo se ne bo nič. Prav 
nič. 

Gospod, kdo nam je 
vtepel v glavo, da 
biti kristjan pomeni 
slaviti tebe kot 
mogočnega tu notri 
in pričevati zate kot 
neznatnega tam 
zunaj? 

 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 
 
 
 
 

 



OKTOBER  - MESEC 

ROŽNEGA VENCA 
Podobno kot v mesecu maju smo v 
oktobru spet tesneje povezani z našo 
nebeško materjo Marijo. Mesec 
oktober je namreč posvečen molitvi 
rožnega venca, s katerim se še posebej 
obračamo na našo nebeško mater. 
Rožni venec je sestavljen iz petih 
desetk (desetkrat zmolimo molitev 
zdravamarija). V vsaki desetki 
razmišljamo o eni od skrivnosti iz 
Marijinega in Jezusovega življenja.  
Poskusi v tem mesecu s svojimi 
domačimi ob večerih zmoliti vsaj eno 
desetko. Kakor so povezane jagode na 
rožnem vencu, naj tudi vas 

medsebojno poveže ter stke vez tudi z 
Jezusom in Marijo. 
Torej: poživimo molitev rožnega 
venca, ki je kot nalašč za te 
raztresene čase. Najprej v družini. 
Vabim pa tudi, da se pridružite in 
sodelujete pri redni molitvi rožnega 
venca pred mašo.  
 

“Ko starši molijo rožni venec, naj ja-
gode dvignejo visoko in rečejo Mariji: 
‘S temi jagodami priveži moje otroke 
na svoje srce,’ in Marija bo poskrbe-la 
za njihove duše.” Tako je o molit-vi 
zapisala sv. Ludovika de Marillac, sv. 
mati Terezija pa: “Oklepajte se 
rožnega venca, kakor se plazilec ok-
lepa drevesa, kajti brez Naše Gospe 
ne moremo obstati.”Na spletni strani 
Aleteia.si pa je tudi naslednje 
opozorilo: 
»Pasti, v katere se ujame večina ljudi, 
ki molijo rožni venec: Prva je 
nevarnost, da sploh ne bi prosili za 
nobeno milost. Kadar koli torej 
molite rožni venec, prosite za kakšno 
posebno milost ali krepost oz. moč, 
da bi premagali kakšen greh. Druga 
pogosta napaka pa je čim hitreje 
končati. Mnogi v rožnem vencu vidijo 
le breme, ki visi nad njimi, če ga ne 
molijo.« Tako je zapisal sveti Ludvik 
Marija Grignion Montfortski, ki 
dodaja: “Kdor vsak dan moli rožni 
venec, ne bo nikoli zašel na krivo 

pot.« 

 
  



MOLITEV K JEZUSU 
 

Jezus je svojo Cerkve velikokrat 

primerjal z vinogradom. Gospodar tega 

vinograda je Bog sam. Vsi, ki ga 

trdovratno odklanjajo in ga preganjajo, 

niso vredni Božjega kraljestva. Mi ga 

priznavamo za svojega Gospoda, zato se 

lahko nanj z iskrenimi prošnjami vselej 

tudi obračamo. 

Pravični in usmiljeni Oče! Vedno bediš 
nad svojo Cerkvijo. Ne zapusti vinograda, 

ki ga je zasadila tvoja desnica. 
Neprestano ga neguj in blagoslavljaj z 

roso svoje milosti, da bo obrodil bogate 
sadove za večnost. Po Kristusu našem 

Gospodu. Amen. 
 

  

 
  
 

 
 
 
 
 

 

RAZVEDRILO 
Ali ste vedeli......  
-Ime meseca oktobra izhaja latinske 
besede »octo«, ki pomeni osem, ker 
je bil oktober osmi mesec rimskega 
koledarja....  
- Ognjič je roža, ki simbolizira mesec 
oktober, značilen kamen pa je opal....  
- 4. oktobra 1927 so začeli s 
klesanjem na gori Rushmore, kjer so 
upodobljeni štirje ameriški 
predsedniki v velikosti 18 metrov 

(George Washington, Thomas 
Jefferson, Theodore Roosevelt in 
Abraham Lincoln)....  
- Prvi televizijski prenos iz Bele hiše 
se je zgodil 5.oktobra 1947, ko je 
predsednik Truman nagovoril 
Američane, da pomagajo lačnim 
Evropejcem po koncu druge svetovne 
vojne....  
- 9. oktobra 2004 so bile v Afgani-
stanu prve demokratične predsed-
niške volitve, na katerih je zmagal 
Hamid Karzai....  
- 18. oktobra 1968 je Bob Beamon 
skočil neverjetnih 8,9m daleč in s tem 
postavil svetovni rekord v skoku v 
daljino na olimpijskih igrah v 
Mehiki....  
- Slavni rojeni v oktobru: Julie 
Andrews, Jimmy Carter, Gandhi, Niels 
Bohr, Matt Damon, Guiseppe Verdi, 
Martina Navratilova, Lindsey Vonn, 
Luka Basi, Ryan Reynolds, Theodore 
Rossevelt, Pelle, Pablo Picasso, Katy 
Perry, Captain James Cook, Niccolo 
Paganini, Benjamin Netanyahu, 
Alfred Nobel. 
 

PRI VEROUKU – Katehet razlaga: 
»Preroka Jona je pogoltnila velika 
riba in ga po treh dneh vrgla na 
kopno. Kaj nam pove ta zgodba?« 
Janezek: »Pove nam, da so pobožni 
ljudje neužitni.« 
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc.si   
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